ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 22.4.2014
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Františka Prášilová
Nepřítomni: p. Jaroslav Kováčik (sluţebně mimo Radíkov
Hosté:
p. Zapletal, občan MČ Olomouc - Holice

Zahájení v 19,00 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné a hosta.
Pan Zapletal z Olomouce – Holice je členem hnutí Moravská národní obec, zaloţené v r.1985.
Přednesl nám historii tohoto spolku a poţádal, abychom na budově KMČ vyvěsili vlajku. Přítomní toto
vzali na vědomí, k poţadavku se nevyjádřili.
K zápisu z jednání KMČ 03/2014 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (17.3.2014) a
konstatováno následující:
Ad 1) Požadavky občana p. Procházky byly k jednotlivým bodům odeslány v určeném termínu.
Některé body byly vyřešeny a to: bod a), bod c) a bod d). Bod b) zatím bez odpovědi odboru ŢPveřejná zeleň
Ad 2) Písemný dotaz na odbor ŽP MMOl ve věci problematiky drobných vodotečí a Lošovského
potoka byl odeslán Ing. Zvoníčkové v termínu. Problematika je velice sloţitá, bude v navazujícím
období svoláno místní šetření za přítomnosti vodoprávního oddělení odboru ŢP MMOl a Lesů ČR s.p.
k řešení problémů na místě. Dílčí vyjádření k dané problematice KMČ obdrţela v elektronické podobě.
Dotčení budou následně po dořešení problematiky informováni pravděpodobně dopisem MMOl a
ve Zpravodaji.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky korespondence občana z ul. Lošovská č.p.107/5 ze dne 10.4.2014 ve věci:
a) Špatně prováděné údrţby ulice Lošovská pracovníkem TSMO a.s.(neuklizený štěrk po
zimě).
b) Zanešené příčné lapače na sráţkovou vodu.
c) Poţadavek na provedení úpravy šachtice u RD č.p.3 (sníţení šachtice na úroveň terénu
a oprava propadlé vozovky – bude dáno do plánu oprav v r. 2015.
d) Stále se rozrůstajících a neudrţovaných habrů u parcely č.p. 3 (nyní zasahují aţ 80 cm
do komunikace).
2) Elektronicky informace a fotodokumentace od občana ul. Lošovská 107/5 o čištění lapače
soukromou osobou na konci ulice Lošovská.
3) Elektronická korespondence dne 25.3.2014 občana z ul. Lošovská 4 ve věci poţadavku, jak
bylo naloţeno s dopisem č.j. 75/2001-Zv (nerovnosti na ul. Lošovská u kříţe). 13 roků stará
záleţitost.
4) Na vědomí KMČ elektronicky dopis ze dne 14.4.2014 adresovaný na MMOl ve věci místní
zvonice v Olomouci – Radíkově, závadné uţívání.
5) Objednávka č.j.: OB00779/14/OVVI-KMČ ze dne 14.4.2014 od OVVI na provedení opravy
místního rozhlasu v MČ Radíkov ul. Zedníkova.
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Elektronicky z 28.3.2014, plán prací TSMO a.s. na měsíc duben 2014.
Elektronicky 25.3.2014 sdělení MVS Olomouc o provedeném čištění nátoku dešťové
kanalizace z lokality ulic Malinovského, Lošovská do Lošovského potoka na parcele č. 495
k.ú. Radíkov u Olomouce.
8) Elektronicky dne 4.4.2014 pozvánka od Městské policie na schůzku s KMČ na Sv. Kopečku
dne 16.4.2014..
9) Elektronicky dne 7.4.2014 sdělení odboru ŢP problematice nakládání s odpady v chatových
oblastech.
10) Elektronicky odpověď na dopis č.j. 06/2014- Zv – problematika četnosti seče na parcele č.
495, v řešení.
11) Elektronicky - sdělení odboru investic ve věci záruky na komunikacích v rámci investiční akce
Malinovského – MČ Radíkov (záruka je do 30.7.2015).
6)
7)

Odeslaná pošta:
1) Elektronicky nahlášení závad na veřejném osvětlení na portál TSMO a.s.
2) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s., veřejné osvětlení na úpravy stoţáru ulice Na
Pevnůstce.
3) Elektronicky poţadavek na TSMO a.s ve věci opětovné opravy zádlaţby na ul. Na Suchých
loukách a Pujmanové.
4) Elektronicky 19.3.2014 poţadavek na úklid listí na ul. Lošovská (opad listí z habrů a dubů).
5) Elektronicky dopis č.j. 03/2014-Zv ze dne 23.3.2014 na odbor ŢP MMOl ve věci řešení
problematiky bod b) a c) zápisu KMČ z března 2014, připomínky občana.
6) Elektronicky 26.3.2014 poţadavek na schůzku předsedy KMČ s nám. primátora RNDr.
Hopluchem PhD. Ve věci ÚP Olomouc.
7) Elektronicky dopis č.j.: 04/2014-Zv ze dne 3.4.2014 na odbor ŢP – ved. odd. Ing.
Matzenauerová ve věci Problematika nakládání s odpady v MČ Radíkov (chatové lokality,
trvalé bydlení, nekázeň).
8) Elektronicky odbor investic MMOl ve věci podání návrhu dopisem č.j. 05/2014-Zv na uplatnění
reklamace komunikace u zhotovitele (závady/propady na ul. Lošovská). Doloţeno
fotodokumentací.
9) Elektronicky dopis č.j. 06/2014-Zv ze dne 13.4.2014 ve věci Ţádost o změnu četnosti sečeparcela č. 495/2014-Zv na odbor ŢP – Ing. Štěpánková.
10) Elektronicky stručná reakce na korespondenci občana na ul. Lošovská 107/5 a občana z ul.
Lošovská 4. Po jednání KMČ bude dána odpověď v návaznosti na stanovisko KMČ.
11) Elektronická korespondence se zpracovatelem publikace Historie Radíkova.
12) Průběţná korespondence se členy KMČ MČ Radíkov – vzájemná informovanost.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- stavu opravných prací na místních komunikacích z prostředků přidělených odborem dopravy
MMOl. Je hotový úsek na ul. Na Pevnůstce, a ul. Pujmanové, zůstává oprava asfaltu
spojovací komunikace ul. Na Pevnůstce – parkoviště.
- místním šetření na parcele č. 495 za přítomnosti Ing. Dostálové z TSMO a.s.. Proběhlo
navezení zeminy, její rozhrnutí a bylo dodáno osivo na zatravnění. Konečné úpravy provedli
hasiči. KMČ tímto děkuje za přístup TSMO a.s.
- osazení nového sloupu věř. osvětlení na ul. Na Pevnůstce při opravě chodníku. KMČ děkuje
za přístup a operativu TSMO a.s.
- tom, ţe nebyla uplatněna námitka vůči poslední verzi ÚP Olomouc (březen 2014) s termínem
podání do 10.4.2014 z důvodů nemoţnosti uplatnit následnou námitku na zamítnutou námitku
z předposledního řízení. V dané věci proběhlo jednání mezi Ing. Bednářem a pracovnicí
odboru KaR ve věci dalšího moţného řešení parcely č. 495.
- poţadavku rybářů na změny na místní vodárenské nádrţi z hlediska odtokových poměrů
(spodní – horní odtok). V dané věci musí rozhodnout odborný orgán a to: odbor ŢP, odbor
majetkoprávní.
- provedené opravě příčného odvod ţlabu na ul. Beskydská odborem MJPr.
- o aktivitách podomních prodejců sluţeb dne 16.4. – nabízení firmou Centropol a.s ČEZ. Jde i
o porušování vyhlášky města.
- tom, ţe do Zpr. 2/2014 byla dána informace o vhodnosti/nevhodnosti výsadby zeleně občany
na veřejné plochy. Nutno projednat s odborem ŢP (inţenýrské sítě, zasahování keřů a stromů
do profilu komunikace).
- tom, ţe na ţádost o schůzku, ve věci územního plánu, náměstek primátora RNDr. Holpuch
PhD. nereagoval. .
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schůzce předsedů KMČ MČ Lošov, Sv. Kopeček, Droţdín a Radíkov se zástupci MP Olomouc
a Policie ČR - sluţebna Velká Bystříce dne 16.4.2014. Projednávaná problematika:
a) nekázeň při parkování ve všech MČ
b) parkování návštěvníků Sv. Kopečka
c) drobné výtrţnosti
d) nekázeň pejskařů
e) sériové vloupání do 6 RD na Sv. Kopečku
f) informování MP a Policie ČR o sportovních a kulturních akcích v následujícím období

2) Ing. Bednář Jan – podal informaci ve věci dosavadního stavu řešení místních potoků. Bude nutno
svolat místní šetření s širším obsazením (Lesy ČR, LZ Šternberk, ŢP, MJPRrO, TSMO a.s, odbor
ochrany. Aktuální je dořešení povinností vlastníků parcel a určit správce zatrubněných potoků.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Zabezpečit rozeslání korespondence ve věci problematiky ul. Lošovská a to na adresu
Lošovská 4, Lošovská 107/5, odbor dopravy MMOl, TSMO a.s.
Termín do 15.5.2014

Zajistí Ing. Zvěřina

2) Dohodnou s odborem ŢP/ Ing. Zvoníčková termín svolání místního šetření ve věci
problematiky Lošovského potoka a jeho přítoků v MČ Radíkov.
Termín do 31.5.2014

Další řádné jednání KMČ č. 21 v
Jednání ukončeno v 20:30 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina

Zajistí Ing. Bednář

pondělí dne 16.5.2014 v 19,00 hod.

Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, p. Prášilová – elektronicky)
Náměstek primátora RNDr. Šnevajs (elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov
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